SLTH 2016-10-26

Dagens punkter
– Ekonomistyrning – utmaningar
– Budgetprocessen
– Anslag grundutbildning
– Anslag forskning

Ekonomistyrning - en organisation!
• Utmaning ekonomi:
– 21 enheter/institutioner
– Ca 110 aktiva ”avdelningar”
– Ca 55 ekonomer/ekonomiadministratörer
– Omsättning 1 760 mnkr varav 50% externa (2015)
» 731 mnkr personalkostnader forskning
» 362 mnkr anslag forskning

– Overhead kostnader

En organisation – öppenhet och ömsesidigt
förtroende!
• Ekonommöten;
– Nytt från SLTH
»Lokaler/kostnad per student
»Workshop gemensamma kostnader
»GU budget i balans – vad kan vi ekonomer göra?
–Marknadsför kompetens!
–Ifrågasätt!
– Nytt från ledningen
»Ledningsgrupp – stående ekonomipunkt
»Slopa OH på internhandel
»Fördelningsmodellerna

Ekonomistyrning– öppenhet och ömsesidigt
förtroende!
• Ekonommöten forts:
– Nytt från LU
»Planeringschef – Departementet/LUs resursförd
»LU gemensamma kostnader

– Prefektråd:
»Fördelningsmodellerna
»Tillbakablick budgetprocessen
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Gu-tilldelning 2017 vs 2016 från LU
2017
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Kurstilldelning

Avgiftsfinansierade platser

Preliminär tilldelning från LU

Fördelning av GU-anslag (mnkr)
• Kurstilldelning – HST ht15/vt16
• ETP

431,5
8,8

• Laboratorieverksamhet

48,2

• Resor/merkostnader HBG
»Delsumma inst

2,6
491,2

• Särskilda tilldelningar till institutioner 26,2
• Fakultetsgemensamma projekt

»Totalt

19,7

537,1

Förutsättningar GU 2017 preliminärt!
Arkitektur och byggd miljö
Biomedicinsk teknik
Bygg- och miljöteknologi
Byggvetenskaper
Datavetenskap
Designvetenskaper
Elektro- och informationsteknik
Energivetenskaper
Fysik
Immunteknologi
Kemiska institutionen
Kemiteknik
Livsmedelsteknik
Maskinteknologi
Matematikcentrum
Reglerteknik
Teknik och samhälle
Teknisk ekonomi och logistik
Center for Engineering Education
Till andra områden

2017
39,2
23,4
42,9
16,9
36,7
30,2
41,2
9,3
29,1
1,6
28,2
15,4
11,3
20,9
62,5
13,7
29,0
22,9
1,6
15,2

2016
36,9
24,2
34,6
26,0
37,0
31,3
39,7
9,9
27,7
1,3
28,2
15,8
8,8
19,7
58,8
14,0
29,9
20,5
1,1
14,8

Diff
2,4
-0,8
8,4
-9,1
-0,2
-1,1
1,5
-0,6
1,5
0,2
0,0
-0,4
2,4
1,1
3,7
-0,3
-0,9
2,3
0,6
0,4

Totalsumma

491,2

480,1

11,1

Fakultetsanslag forskning 2017

Ramanslag
Särskilda satsningar
SFO (Nano)

Preliminär tilldelning från
LU

2017

2016

Diff

356

351

5

6

0

6

28

27

1

390

377
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Fördelning av Fakultetsanslag (mnkr) 2016
(2017 ej klart)
• Bastilldelning
• Examinationspremie
• Strategiska satsningar
• Docent/professor
• Investeringsbidrag
• OH bidrag EU projekt
• Prefektbidrag
• Post doc/doktorand/Fo utb
• Särskild tilldelning
• Fakultetsgemensamma projekt

103,2
60,7
52,9
61,9
9,6
9,3
5,2
5,9
47,7
10,7
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2016-09-12

V i k t o r Ö wa l l
Rektor LTH

Rektorsrapporter till SLTH, 19 september 2016
Rektor Viktor Öwall
Aktuella frågor framöver
• Implementering av de nya GU och FO organisationerna med och de
förändringar detta får för kansliets arbete.
• Arbete med hur vi förankrar våra beslut om tex LTHs strategiska
satsningar och fortsätter arbetet med dessa principer.
• Arbeta för det strategiska arbetet gentemot MAX och ESS.
• De externa kontaktytorna gentemot anslagsgivare etc behöver
stärkas. Hur går vi vidare?
• Diskussioner med RISE, Research Institutes of Sweden, angående
framförallt ProNano och MAPCI.
• Långsiktigt arbete med LTHs synlighet och den nya
kommunikationsstrategin.
• Arbeta med ”Hållbart Campus” och Campus utveckling.
• Utvecklingen av SVS, tex LTHs/LUs närvaro.
• Utvecklingen av WASP och koppling till SVS.
Många av de frågor som pro- och vice-rektorer tar upp ligger
naturligtvis högt på listan av aktuella frågor.

Händelser, möten, resor, etc av vikt
• Sen sist
o 19/9: Styrelsemöte LTH
o 20/9: Styrelsemöte Antidiabetic Food Centre (AFC)
o 22-23/9: Retreat NanoLund
o 27/9: Möte med IKEA foundation om donationen
o 28/8: Möte med Miklas Scholz, ny professor på Teknisk
Vattenresurslära, om sjön Sjön
o 29/9: Frukostseminarium Rotary
o 29/9: Avstämningsmöte MAXIV
o 30/9: Ledningsgruppsutveckling LTH, 3e gången
o 30/9-8/10: Delegation till Japan i projektet MIRAI från
STINT. Bland annat besök på J-PARC och Tokyo University
o 12-14/10: Annual meeting CESAER i Wien.
•

Kommande

Postadress Box 118, 221 00 Lund Besöksadress John Ericssons väg 3 Telefon 046-222 38 27, vx 046-222 00 00
E-post annika.martensson@rektor.lth.se Webbadress www.lth.se
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

20/10: Öppning av Workshop om Energi
21/10: Besök på LU av Miljöminister Karolina Skog
25/10: LU möter näringslivet i Hlbrg
26/10: SLTH på TetraPak
27/10: Rektorsseminarium – “Rektors Ledningsråd Live”
7-8/11: Rektorsmöte KTH
8/11: Näringslivsråd LU
9/11: Öppning Hydrologisektionens seminarium om
Modellering inom klimatanpassning
11/11: Campus Open Helsingborg
15-16/11: Hearing om SSF IRC i Stockholm, 2 LTH förslag
har gått vidare.
15/11: Utdelning Polhemspriset, Stockholm
16-17/11: ARKAD
17-18/11: Prefektinternat
25/11: Skånska Riksdagsledamöter besöker LTH.
25/11: LTHs Näringslivsråd
30/11: Styrelsemöte WASP
2/12: Generaldirektör VINNOVA Charlotte Brogren besöker
LTH i samband med LTHs Examenshögtid
5/12: Science & Innovation Talk på TetraPak om
Digitalisering

Högtider, etc
• 14/10: Professors Installation LU, 13 LTH Professorer
• 21/10: Examenshögtid TFHS
• 2/12: Examenshögtid LTH med Generaldirektör VINNOVA
Charlotte Brogren som högtidstalare.
Uppdrag
• Ordförande Forskningsnämnd LTH
• Styrelseledamot WASP
• Styrelseordförande NanoLund
• Styrelsemedlem i Mobile Heights
• Styrelseledamot i K2
• Medlem samordningsgrupp MAXIV
• Board member CESAER
• Styrelseledamot AFC
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Prorektor Annika Mårtensson
Grundutbildning
• Ledningsgrupp Grundutbildning
o Möte varannan veckar
o Möten med programledare – syfte: skapa kontaktytor
i organisationen.
o Utbildningar/information för programledare och
studierektorer.
• Utbildning av ca 15 studenter som tillhör gruppen nyanlända
som fått uppehållstillstånd, de följer kurser vid LTH samtidigt
som de studerar svenska.
• Diskussioner kring masterprogram och antagning till dessa.
• Diskussioner om genomströmning på program
• Matematikinstitutionen har startat ett projekt med syfte att
se över hur de grundläggande kurserna i matematik på LTH
ska utformas i framtiden. Uppföljning sker i ledningsgruppen
för grundutbildning.
Uppföljning av verksamhetsplan, grundutbildning:
Följande punkter har tidigare varit uppe som delar av verksamhetsplan,
inlagt i detta finns kommentarer om vad som är på gång:
• Se över LTHs programstruktur och hur vi förhåller oss till 3+2
o Arbetsgrupp tillsatt, tidplan hösten 2016 – beslut februarimars 2017
• Se över modellen för fördelning av GU-anslag
o Arbetsgrupp tillsatt, tidplan hösten 2016 – beslut februarimars 2017
• Skapa en samlad bild av e-lärande, MOOCs, etc
o Kartläggning i mindre skala genomförd för att klargöra
nuläget
o Behov av fortsatta diskussioner och inriktningsbeslut
• Arbetet med pedagogisk utveckling och formeringen av CEE
o CEE har varit igång under 2016. Alla verksamheter inom CEE
har funnits länge.
• Samverkan med LU, övriga fakulteter och det omgivande samhället
o Diskussioner i utbildningsnämnd på Lunds universitet, i
nätverket som utgörs av medicinska fakulteten,
naturvetenskapliga fakulteten samt LTH. Behov finns av
förenklade administrativa rutiner.
o Alla programledningar har haft en diskussion om hur
samverkansråd ska bildas där näringsliv och omgivande
samhälle får koppling till utbildningarna vid LTH

Den nya organisationen varit verksam sedan maj 2016 och inom
ledningsgruppen för grundutbildning har ett antal projekt satts igång, se
även under punkterna ovan. Förutom redan nämnda punkter har även
arbetsgrupper tillsatts med följande uppdrag:
• vidareutveckla och planera för införandet av kvalitetsramverk
vid LTH för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
o Uppdrag 1 – Programutvärdering – här kommer 4
program att ingå i ett pilotprojekt för att se hur
förslaget till kvalitetsramverk fungerar, vilket stöd det
kan utgöra vid utvecklingen av programmen samt hur
väl det hanterar uppföljningen av kvaliteten.
o Uppdrag 2 – LTH-utvärdering och kvalitetsramverk –
hur väl fungerar ledningsfunktioner samt vilka
resurser finns avseende exempelvis infrastruktur,
resurser avseende lärare, för att LTHs utbildningar ska
kunna hålla en hög kvalitet.
• ta fram arbetsordning för områdeansvarigas arbete med
studenternas psykosociala arbetsmiljö för

Forskarutbildning

Forskarutbildningsnämnd
o Möten var fjärde vecka
o Principdiskussioner kring disputationer och
betygsnämnder sammansättning,
forskarutbildningsledarna arbetar för att få en samsyn
av sitt arbete. Kontakter med studierektorerna inom
forskarutbildningen.
o Principdiskussioner och beredning av beslut avseende
kursplaner.
• Utvärdering av forskarutbildningen, nationellt. Förberedande
arbete pågår med anledning av detta. Fyra ämnen är utvalda
av UKÄ, förberedande möten med studierektorer och
ämnesansvariga för dessa ämnen.
• Påbörjat diskussion om kvalitetsramverk för
forskarutbildning.
• Utbildning och diskussioner med studierektorerna inom
forskarutbildningen.

•

Uppföljning av verksamhetsplan, forskarutbildning:
Följande punkter har tidigare varit uppe som delar av verksamhetsplan,
inlagt i detta finns kommentarer om vad som är på gång:
• Klargöra den nya forskarutbildningsnämnden (FUN) uppdrag
o Nämnden har vid varje möte diskussioner kring detta. Den
6/10 anordnades det en workshop där
forskarutbildningsnämnden tillsammans med
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•
•
•

institutionsstudierektorerna diskuterade uppdraget samt
fördelningen av ansvaret mellan FUN och institutionerna.
Diskussion kring vilka frågor som skulle prioriteras och vilka
behov av klargörande som finns.
Se över antalet och strukturen av forskarutbildningsämnen
o Har varit uppe på nämnden samt på tidigare nämnd
workshop.
Stärka antalet kurser inom forskarutbildningen
o Handlar snarast om att tydliggöra existensen av befintliga
kurser och att kvalitetssäkra dessa kurser
Stärka arbetsmiljön för forskarstuderande
o Här krävs det ytterligare arbete för att klargöra vilka frågor
som är väsentliga samt var ansvaret för hanteringen av
frågorna ligger. Finns en del enkäter kring detta, samt
policydokument som visar hur man kan hantera en del av de
problem som kan uppstå.
o Planering av ytterligare enkäter och/eller intervjuer med
doktorander och handledare för att få mer underlag till
detta arbete.

Ledningsgrupp för jämställdhet, likabehandling och
mångfald, LTH
Fortsatt stöd från LTH till gästprofessor av underrepresenterat kön.
Viktig fråga för LTH (och LU): Hur behålla kvinnor genom hela
karriärstegen? Förslag på utvecklingsprogram för yngre forskare.
Koppling också till mål för Lunds universitet som innebär att 40% av
alla rekryterade och befordrade professorer samt gästprofessorer ska
vara kvinnor. Detta kan komma att påverka rekryteringsprocesserna
vid LTH.
Uppföljning av verksamhetsplan, jämställdhet, likabehandling och
mångfald:
Följande punkter har tidigare varit uppe som delar av verksamhetsplan,
inlagt i detta finns kommentarer om vad som är på gång:
Verksamhetsmål
• Öka jämställdheten och toleransen vid LTH
o 8 kvinnliga gästprofessorer har med stöd från fakulteten
anställts vid institutionerna under senaste året. Dessa är
endast vid LTH i begränsad omfattning. Syftet med dessa
anställningar är att få fler kvinnliga förebilder samt att skapa
möjlighet till långvariga forskningskontakter med dessa
förebilder.
• Engagemang från alla ledningsnivåer vid LTH

•

•

•
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Jobba för åtgärder som stimulerar ett större mått av Jämställdhet,
likabehandling och mångfald
o Ovanstående två punkter täcks delvis in av ett projekt som
utvecklas för att uppnå följande mål: alla prefekter och
JäLM-ansvariga vid institutionerna ska ha deltagit i
föreläsningar och workshops inom JäLM-området. Det ska
finnas avsiktsförklaringar från institutioner där man
beskriver mål och metoder för fortsatt arbete, dessa kan ge
underlag för uppföljning och återkoppling.
Fortsatt stöd med information, kontakter och ekonomiskt stöd till:
o Flickor på Teknis (kommunikation, rekrytering); WINGS –
fakultetsövergripande verksamhet som drivs av doktorander
och postdocs vid LTH, N-fak och Medfak; stöd till specifika
projekt som drivs av studenter eller anställda
Idé till projekt: Utvecklingsprogram för yngre lärare/forskare
Utvecklingsprogram(4 år) -biträdande universitetslektor (BUL)
för underrepresenterat kön
Syfte: på längre sikt utöka rekryteringsbasen av
underrepresenterat kön för seniora lärarbefattningar

Uppdrag
• Ledamot i LUs Utbildningsnämnd
• Ledamot i LUs Forskarutbildningsnämnd
o Denna genomför just nu en genomlysning av
fakulteternas forskarutbildningsorganisationer,
föreskrifter, dokumentation mm med relation till
forskarutbildningsfrågor.
• Ledamot i LUs Ledningsgrupp för Jämställdhets-,
likabehandlings- och mångfaldsarbete
o Varit jämställdhetskonferenser vid Lunds universitet 47 oktober.
• Ordförande i Ledningsgrupp för Grundutbildning – LTH
• Ordförande i Forskarutbildningsnämnden – LTH
• Ordförande i Ledningsgrupp för Jämställdhets-,
likabehandlings- och mångfaldsarbete – LTH
• Ordförande i Vattenhallens styrelse
• Ledamot i USVs styrelse
• Ledamot i styrelse för Nationellt Resurscentrum för Fysik,
NRCF
• Ledamot i styrelsen vid Campus Hbg
• Ledamot i KCFPs programråd
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Vicerektor Forskning Erik Swietlicki
Aktuella frågor
• LTHs nya ledningsorganisation för forskning och forskarutbildning
gäller nu sedan 1 maj 2016. Samarbetet mellan FN och FUN
kommer att klargöras vid gemensamt FN/FUN internat 2016-10-24.
• Verksamhetsplan för LTH forskningsnämnd för återstoden av 2016
fastställd av FN (2016-10-10).
• Tar fram förslag på stärkt stöd för forskning vid LTH kansli.
• Principerna för fördelning av LTH:s strategiska medel fastställda av
FN (2016-09-13).
• Leder arbetsgrupp för att fastställa fördelningen för 2017 av de av
LTH utlysta infrastrukturmedlen (10 mnkr). Samverkan med N-fak.
Beslut i FN 2016-11-01.
• Deltar i arbetsgruppen för prioritering av universitetsgemensamma
medel till forskningsinfrastruktur (20 mnkr).
• Bistå vid fördelningen av LTH:s strategiska medel baserat på de
äskanden som inkommit från institutionerna i samband med
budgetprocessen inför 2017. Deltar i budgetsamtalen med
institutionsledningarna.
• Uppföljning av strategin för fokusområdet ”Smarta material” efter
FIRS-internatet 16/6 2016 då FIRS strategier för fokusområdena
fastställdes. Deltar i FIRS-mötet 26/10. Övriga fokusområden för
FIRS: ”Hållbara städer” och ”Personlig hälsa”. Vicerektor för
forskning LTH är ordförande och LUs representant i arbetsgruppen
för ”Smarta material”.
• Verkar för att LUNARC (och troligtvis även LDC) flyttar till
Science Village Scandinavia. Vicerektor för forskning LTH är
ordförande LUNARCs styrelse.
• Verksamhetsplan för LUNARCs styrelse för återstoden av 2016
fastställd 2016-09-12. Samarbetet med MaxIV klargörs.
• LUCRIS: LTH erbjuder nu hjälp att lägga in information i LUCRIS.
Endast 14% av LTH:s forskare/lärare har lagt in basinformationen.
• LTHs nyinrättande biblioteksnämnd kommer att arbeta fram en
policy för hantering av e-media. Vicerektor för forskning LTH är
ordförande biblioteksnämndens styrelse.

Ledningsarbete - forskning
Som vicerektor med ansvar för forskning deltar jag i LTHs ledningsarbete
och representerar även LTH i vissa LU-organ. De mer regelbundet
återkommande är:
• LTHs ledningsgrupp och presidium (en gång per vecka)

•
•
•
•
•
•
•
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LTHs nya forskningsnämnd (ca en gång var tredje vecka, vicerektor
forskning LTH är vice ordförande)
LUs forskningsnämnd (en gång per månad; vicerektor forskning
LTH representerar fakulteten)
LTHs nya biblioteksnämnd (ordförande, ca tre gånger per termin)
LUs biblioteksstyrelse (sedan maj 2016, två gånger per termin,
vicerektor forskning LTH representerar fakulteten)
LUNARCs styrelse (ordförande sedan mars 2016, ca tre gånger per
termin)
LTH prefektråd (varannan vecka, vicerektor forskning LTH deltar)
NMT, ledningarna för N-fak, M-fak och LTH (varannan vecka)

Uppdrag - LTH vicerektor forskning
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

(Nytt uppdrag oktober 2016) Medlem i LUs strategiska
referensgrupp för LUCRIS. Gruppen ska fungera som stöd till
Systemägare och Systemförvaltning i strategiska frågor kring
LUCRIS. (vicerektor forskning LTH representerar fakulteten).
LTHs nya biblioteksnämnd (ordförande)
LUs biblioteksstyrelse (vicerektor forskning LTH representerar
fakulteten)
Ordförande i LUNARC, Lunds universitets datorcentrum för
vetenskapliga och tekniska beräkningar.
Medlem CECOST programråd (Centre for Combustion Science and
Technology)
Medlem KCFP programråd (Kompetens centrum för
förbränningsprocesser)
Medlem SHC programråd (Svenskt hydridtekniskt centrum)
Ordförande och LUs representant i arbetsgruppen ”Smarta material”
med LU, Region Skåne och MAH. Ett syfte med gruppen är att
bereda frågor rörande materialforskning till FIRS där Max IV och
ESS spelar en viktig roll.
Medlem samordningsgrupp NMT-MaxIV
Kommunförbundet Skåne - Scientific Advisory Board
CEC (Centrum för Miljö och klimatforskning) - Styrelse och
ledningsgrupp
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Vicerektor Samverkan & Innovation Annika Olsson
Aktuella frågor:

Strategiska forskningsteman LU: Utlysning kring LU övergripande strategiska
tvärvetenskapliga forskningsteman görs i höst och implementeras på LU 2017.

LTH näringslivsråd: Välbesökt näringslivsråd 16/9, tema utbildning och

karriär. Nästa näringslivsråd 25/11, då tillsammans med politiker. Har också
påbörjat besök med företagen individuellt. Diskussion om strategiska avtal
ingår.

Uppföljning LU näringslivsråd: Möten sker individuellt med företag för

kartläggning av företagens behov i samverkan med LU Vicerektor. Dessa kan så
småningom leda till strategiska avtal.

MAX IV och näringslivskopplingar: Arbetar med MAX IV kring processer för

hur näringslivet ska närma sig och kunna få användning av MAX IV.

Science and Innovation talks: Science and innovation talks, fortsätter på Tetra

Pak, nästa gång tema MAX IV. Diskussion om Science and innovation talks
också påbörjade med Alfa Laval och Axis. Konceptet intresserar fler företag och
då behövs adm. stöd kring arrangemangen (för planering, bokningar etc).

Uppdragsutbildning LTH: Har regelbundna möten med LUCE, och har gjort

en förstudie kring uppdragsutbildning. Jobbar tillsammans med
kommunikation LTH för att få bra gränssnitt på weben kring LTH
uppdragsutbildningar. Har kontakt centralt LU kring våra behov av
uppdragsutbildning. Ett område som jag anser att vi bör utveckla både på LTH
och LU, för ökad synlighet och samverkan.

Kommunikation & Samverkan: Arbetar med ny kommunikationschef kring

samverkansfrågor. Vi ska se över hur vi kan omforma näringslivsnätverket som
vi har för HR och employer-branding anställda i storföretagen. Tillsammans
med kommunikation har vi också lanserat varumärket LTH Open Door, ett
koncept där vi öppnar LTHs lab för näringslivet.

TLTH/LTH: Tillsammans med kommunikation diskuterar vi varumärke,
priser och avtal med kåren.

Samverkansaktiviteter LTH/näringsliv:
-

Näringslivsråd 25/11: Tema ska bestämmas
Näringslivsbesök för LUs näringslivsråd
Näringslivsbesök för LTHs näringslivsråd

Uppdrag:
o Livsmedelsakademin styrelse
o Packbridge Styrelse
o Miljöbrons styrelse

o
o
o
o
o

LUFO (Lund University Food Studies) styrelse
IMIT’s ( Innovation Management in Technology) styrelse
VinnEx EASE Styrelse
LU Innovations systems holdingbolag styrelse
LTH´s representant i samverkansrådet LU

LUs representant tillsammans med Håkan Jönsson i framtagande av skånsk
livsmedelsstrategi (arbetet leds av Region
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Vicerektor Internationellt Per Warfvinge
Nätverk
• Årsmötet i T.I.M.E (Top Industrial Managers for Europe) hölls i
Prag 6-7 oktober. LTH gick igenom dubbelexamensavtal med våra
spanska partners. Christina Grossmann och Per Warfvinge deltog.
• CESAER har årsmöte i Wien 11-13 oktober. Viktor Öwall och Erik
Swietlicki deltar i möten och arbetsgrupper. Tidigare i höst har
Christina Åkerman detagit i arbetsgruppen om benchmarking och
ranking.
• Per Warfvinge har 6 oktober deltagit i PREPARATORY SEMINAR
III EU-CELAC ACADEMIC SUMMIT 2017. EU-CELAC är en
process på ministernivå som syftar till att integrera forskning,
undervisning och universitetsanknuten innovation mellan EU och
Latinamerika. Per pratade om det väl fungerande nätverket som
sedan 2005 bidrar mycket till den akademiska integrationen inom
teknik och arkitektur.
Besök
•
•
•
•

California State University (intresse för utbyte).
TU Hannover (personalutbyte inom ERASMUS+).
University of Pennsylvania (intresse för utbyte).
University of Sidney (LTH har fått nya egna platser inom
engineering).

Masterprogram
• Ansökan till masterprogrammen öppnar 15 oktober. Med tanke på
att antalet ansökningar ökat kraftigt, och därmed det administrativa
arbetet, ser LTH över rutinerna för behörighetsprövning och urval.
Utbytesstudier
• Ansökan till utbytesstudier öppnade 15 september. Nytt för i år är att
LTH erbjuder dubbelexamen med University of Queensland.
Universitetsnivån
• LTH deltar i en översyn av de så kallade SASH-kurserna, vilket är
kurser på engelska som kan läsas av alla inkommande studenter,
oberoende av förkunskaper. Idag finns en SASH-kurs på LTH
(Datasäkerhet) men det borde finnas fler.
• Det studieförberedande år som drivs i Lund av Cambridge Education
Group har börjat rekrytera studenter. På sikt kan det påverka LTH:s
rekrytering av masterstudenter.

Projekt
• Christina Grossmann deltar i en översyn av
internationaliseringsverksamheten som gemensamt drivs av
Stockholms, Lunds, Uppsala och Göterborgs universitet.

•
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På uppdrag av Regeringskansliet genomför UHR projektet ”The
Academic Value of Mobility”. Från LTH deltar Per Warfvinge som
expert, medan Christin Lindholm och Chrsitina Grossmann deltar i
pilotprojekt vid LTH.

SLTH 2016-10-26
Viktor Öwall, Rektor LTH

Personalförändringar
• Vicerektor Annika Olsson börjar som Rektor Campus
Helsingborg 1/1 2017
• Ny personalchef Veronica Gummesson från 1/11 2016

”Highlights” från Rektorsrapport
• Flytt av LundNanoLab och eventuell samlokalisering med
ProNano inom Science Village Scandinavia (SVS)
• Pär Omling utsedd av LTH och N-fak till att undersöka
LUs närvaro i SVS
• SVS som testbed för lösningar för Smarta Städer

SVS – placering LNL

”Highlights” från Rektorsrapport
• Flytt av LundNanoLab och eventuell samlokalisering med
ProNano inom Science Village Scandinavia (SVS)
• Pär Omling utsedd av LTH och N-fak till att undersöka
LUs närvaro i SVS
• SVS som testbed för lösningar för Smarta Städer
• Hållbart Campus och rening av sjön Sjön

”Highlights” från Rektorsrapport
• Flytt av LundNanoLab och eventuell samlokalisering med
ProNano inom Science Village Scandinavia (SVS)
• Pär Omling utsedd av LTH och N-fak till att undersöka
LUs närvaro i SVS
• SVS som testbed för lösningar för Smarta Städer
• Hållbart Campus och rening av sjön Sjön
• Japanresa för Mirai

Japanresa - MIRAI
• Kick-off möte MIRAI: projekt delvis finansierat av STINT
• Deltagande STS forum
• Besök J-parc

J-parc – ”Japans ESS”

Japanresa - MIRAI
• Lördag: Kick-off MIRAI, STINT projekt
• Söndag-måndag: Deltagande STS forum
• Tisdag: Besök J-parc
• Onsdag:
– Besök NIMS (National Institute for Materials Science), AIST
(National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)
och KEK (High Energy Accelerator Research Organization )

• Torsdag: Besök JST (Japan Science and Technology Agency) och
Svenska Ambassaden
• Fredag: Besök University of Tokyo

University of Tokyo

”Highlights” från Rektorsrapport
• Flytt av LundNanoLab och eventuell samlokalisering med
ProNano inom Science Village Scandinavia (SVS)
• Pär Omling utsedd av LTH och N-fak till att undersöka
LUs närvaro i SVS
• SVS som testbed för lösningar för Smarta Städer
• Hållbart Campus och rening av sjön Sjön
• Japanresa för Mirai
• Årsmöte CESAER (Conference of European Schools for
Advanced Engineering Education and Research)

”Highlights” från Rektorsrapport
• Flytt av LundNanoLab och eventuell samlokalisering med
ProNano inom Science Village Scandinavia (SVS)
• Pär Omling utsedd av LTH och N-fak till att undersöka
LUs närvaro i SVS
• SVS som testbed för lösningar för Smarta Städer
• Hållbart Campus och rening av sjön Sjön
• Japanresa för Mirai
• Årsmöte CESAER (Conference of European Schools for
Advanced Engineering Education and Research)
• Professorsinstallation LU

Professorsinstallation LU

”Highlights” från Rektorsrapport
• Flytt av LundNanoLab och eventuell samlokalisering med
ProNano inom Science Village Scandinavia (SVS)
• Pär Omling utsedd av LTH och N-fak till att undersöka
LUs närvaro i SVS
• SVS som testbed för lösningar för Smarta Städer
• Hållbart Campus och rening av sjön Sjön
• Japanresa för Mirai
• Årsmöte CESAER (Conference of European Schools for
Advanced Engineering Education and Research)
• Professorsinstallation LU
• Möte om IKEA donationen

Kommentar angående antagning,
överintag och ekonomi
Dimensioneringen av antal nybörjarstudenter per program inför
den årliga antagningen beror på i huvudsak på följande
faktorer:
• hur dimensioneringen såg ut föregående år
• trender i söktryck, antagningsbetyg,
• förändrat programutbud,
• ekonomiska förutsättningar för grundutbildningen vid LTH.

Statusuppdatering TFHS

Stadsplanering vid LTH

Länk:

Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design
https://data.riksdagen.se/fil/284A6E05-9D76-4CD1-9F97-7A59E092ED9F

Vad gör vi – GU?
• 3+2
• Antal program (CI, Hing, Master’s, …)
• Ekonomisk modell
– labstödet
– fria GU medel

• Kvalitetssamverkan
• Näringslivssamverkan
• Uppföljning efter UKÄ
• Mötesplats för studierektorer

Vad gör vi – Forskning?
• Större ansökningar
• Strategiska rekryteringar
• Strategiska medel
• Synlighet/portaler/starka områden/…

Vad gör vi – FoU?
• Reducering av FoU ämnen
• Kvalitetssäkring
• Arbetsmiljön doktorander
• Stipendiater
• Jävsfrågor
• Mötesplats studierektorer
• Disputationsprocessen
• Kursdatabas

Vad gör vi - Samverkan & Innovation?
• Uppdragsutbildningar
• Strategiska avtal (LU och LTH nivå)
• Näringslivsråd/HR nätverk
• Student innovation
• Samverkan TLTH
• Science and Innovation talks
• Mycket mot LU centralt

Vad gör vi – Internationellt?
• CESAER
• Avgifter för Master’s
– Stor ökning
• Lärar-forskar mobilitet
• Strategiskt avtal mot Japan via STINT

Vad gör vi mer?
• Strategiska planen
• Campus utveckling inkl Kårhuset
• Flytt till Brunnshög
• Samverkan LU, speciellt N- och M-fak
• Kommunikationsstrategi
• Processkartläggning
• Ekonomihanteringen
• Kansliorganisation/placering

LTH

Varumärke och kommunikationsstrategi

Avdelningen för kommunikation och samverkan. Hösten 2016

Why?
Kommunikationsintensiteten har ökat

LTH - Lunds Universitet
“The Day After Tomorrow”

Relationsgenerationen
Svara på: Vem är du? Vad gör du? Passar jag in här?

Ny princip: Mer varumärkeskommunikation
än marknadsföring

Kommunikativa utmaningar

Utbildning

LTH
Forskning

Samverkan

•

Anrik vs Modern

•

LTH vs Lunds universitet

•

Walk the talk (teknikhögskola)

•

Nationell & internationell konkurrens

Hur ser vi ut idag?

Faculty of Engineering LTH

(= Internationellt, Instagram & LinkedIn)

(= Facebook, Twitter & YouTube)

LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg
-- LTH School of Engineering

OBS! Under utveckling!

Ny strategisk plan 2017-2026
VISION
Vi ska vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors
villkor.
MÅLOMRÅDEN
• Utbildning och forskning integreras på hög nivå
• Samarbeten och samverkan genomsyrar universitetet
• Utbildning och forskning med internationell anda
• Utvecklat ledarskap i attraktiv miljö
• Max IV och ESS som hävstång för universitetet

OBS! Under utveckling!

Ny strategisk plan 2017-2026
VISION
Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.
MÅLOMRÅDEN
• Ledning
• Utbildning
• Forskning & konstnärligt utvecklingsarbete
• Samverkan

Framgångsfaktorer
Varumärkestrappan
Ledande

Särskiljande

Grundkrav

Ledande = strategiskt beslut
(unikt, konsekvent i fokus)

Särskiljande = specifikt för oss!
(udda, typsikt, karakteristikt etc…)

Grundkrav = gör alla!
(relevant utbildning, hög kvalitet,
spännande forskning etc…)

What?

Varumärkesplattform
•

Vision

•

Kärnvärden

•

Position

Kommunikationsstrategi
•

Ramverk

•

Kommunikationsmål

•

Målgrupper

•

Insatsområden

•

Digitala gränssnittet inkl. webb,
sociala medier, press, kanaler, innehåll

Slutsatser från varumärkesanalys – fokus på namnet
Stor vinst att värna om LTH:s identitet och starka varumärke.
Stor vinst att använda Lunds universitet internationellt.

Förslag
LTH
-

(Lunds Tekniska Högskola)
vid Lunds universitet

LTH
-

(School of Engineering/Faculty of Engineering)
at Lund University

Hur skulle det kunna se ut?

Vad skulle vi säga?
Svenska
-

Jag forskar på LTH – Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet.

-

Jag forskar på LTH vid Lunds universitet.

-

Jag forskar på LTH.

-

Jag är LTH:are.

Engelska
-

I am a researcher at LTH – the School of Engineering at Lund University.

-

I am a researcher at LTH, Lund University.

-

I study at LTH, Lund University.

Vad skulle vi skriva?
Externt
LTH (Lunds Tekniska högskola) vid Lunds universitet.
LTH (School of Engineering) at Lund University.
Internt och för invigda externa målgrupper
Vid LTH bedriver vi forskning i världsklass.
At LTH, Lund University we conduct world-class research.
Brödtext (förklarande)
LTH (Lunds Tekniska Högskola) är en del av Lunds universitet.
Nya forskningsrön från LTH, Lunds universitetet visar att..
Research from LTH, the School of Engineering at Lund University, has...

Förslag på vision LTH
Förslag LTH:s vision
Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Golden circle
Why do we exist?

What?

Vi är en plats för drömmar och upptäckter.

How do we do it?
Vi inspirerar till kreativ och smart
ingenjörskonst, arkitektur och design – och
skapar utrymme för brilliant forskning.

How?

What do we do?
Vi utbildar människor, bygger kunskap och
utvecklar samhället.

Why?

(Källa: Simon Sinek)

Positioneringskarta
Rikt

LTH

Kunskapssammanhang

Nischat
Sluten

Kreativ
Atmosfär

Kärnvärden
Vad står LTH för?
Vilka känslor vill vi förknippas med?
Vad vill vi bli associerad med?

Förslag på kärnvärden LTH
På LTH är vi:
Briljanta – i vår utbildning och forskning, och i relationen till samhället.
Våra studenter, forskare och anställda löser problem i konstruktiv anda.
Öppna – vi hyllar nyfikenhet och kreativitet, och vi öppnar våra dörrar för
omvärlden.
Schyssta – vi tar ansvar i relationen till varandra och är generösa med att
lyfta prestationer inom forskning, utbildning och samverkan.
Obs! Kärnvärdena berättar hur vi vill agera och uppfattas både internt och externt. Obs att det
är en första skiss till möjliga kärnvärden och hur de kan tolkas. Det är viktigt att ha med sig
tolkningarna för att ge kärnvärdena rätt innebörd.

Kärnvärdesövning

Briljanta

Öppna

Schyssta
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Styrelsen
Beatrice Nordlöf

Viktigare beslut som berör Lunds tekniska högskola.
(Samtliga handlingar finns tillgängliga på LTHs kansli. För
ytterligare information kontakta Beatrice Nordlöf tel. 046/222 7190)
Datum
2016-09-13

Diarienummer
STUD 2016/4246
STYR 2016/1106
U 2016/431
U 2016/432

2016-09-20

STYR 2016/1153

2016-09-27

U 2016/483

Ärende/Handläggare
Anhållan om antagning av Oskar Olsson till masterutbildningen i industridesign, Katharina Köhler.
Principer för fördelning av LTHs strategiska medel,
Eva Rosengren.
Utformning av kursplaner på grund- och avancerad
nivå vid LTH, Camilla Hedberg.
Handläggningsordning vid förändringar i fastställt
Utbildningsutbud, Camilla Hedberg.
Utseende av styrelse och föreståndare för
Förbränningstekniskt Centrum, FTC, för mandatperioden 2016-07-01-2019-06-30, Beatrice Nordlöf.
Fastställande av kursplaner inom utbildning på
forskarnivå, Camilla Hedberg.

Postadress Box 118, 221 00 LUND
Besöksadress John Ericssons väg 3
Telefon dir 046-222 71 90,
växel 046-222 00 00
Telefax 046-222 47 91
E-post beatrice.nordlof@rektor.lth.se
Internet http://www.lth.se

1
2016-10-11

Diarienummer:
U 2016/480

Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola

Förslag till beslut angående nedläggning av
forskarutbildningsämnet Arkitekturhistoria
Anhållan om nedläggning av forskarutbildningsämnet Arkitekturhistoria (History of
Architecture) har inkommit från institutionen för Arkitektur och byggd miljö.
Den senast aktiva doktoranden i ämnet tog ut en licentiatexamen 2004 och har sedan
2011 varit nollaktiv. Under våren 2016 lämnade doktoranden in en anmälan om
avbrott. Inga nya doktorander förväntas att antas.
Forskarutbildningsnämnden och Forskningsnämnden har behandlat ärendet och båda
nämnderna tillstyrker förslaget om nedläggning.
Förslag till beslut:
Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola beslutar att
• lägga ned forskarutbildningsämnet Arkitekturhistoria (TEAHIF00).

